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PREFÁCIO

No seguimento das Conferências Europeias de Juventude de Roma,
em Outubro de 2014, e de Riga, em Março de 2015, a Conferência
Europeia de Juventude realizada no Luxemburgo divulgou um
conjunto de 15 recomendações finais sobre o tema "Capacitar os
jovens para a participação política na vida democrática na Europa",
no âmbito do ciclo de 18 meses do IV ciclo do Diálogo Estruturado
Europeu em matéria de Juventude. O guia de implementação sobre
o tema "Capacitar dos jovens para a participação política na vida
democrática na Europa" é um documento final complementar que
se empenha em dar respostas e orientações concretas para a
implementação das 15 recomendações aprovadas durante a
Conferência Europeia da Juventude que teve lugar no Luxemburgo
de 21 a 24 de Setembro de 2015.
O guia de implementação oferece a possibilidade de ir além do
desenvolvimento geral das políticas, permitindo revelar os
potenciais de aplicação concreta das recomendações políticas, lidar
com o seu nível operacional, dar um passo à frente e olhar
concretamente para os aspetos práticos da implementação: o que
deve ser efetivamente abordado no terreno para que estas
recomendações se tornem reais? A elaboração de políticas não tem
apenas a ver com o processo de decisão, mas também com a
reflexão sobre como mudar as realidades subjacentes. O IV ciclo do
Diálogo Estruturado foi liderado pelo Trio de Presidências do
Conselho de Ministros da União Europeia, formado por Itália,
Letónia e Luxemburgo, que juntamente com a Comissão Europeia,
os Conselhos Nacionais de Juventude dos três países e o Fórum
Europeu de Juventude promoveram um processo de auscultação de
18 meses com jovens de toda a Europa. Devido às elevadas
expetativas sobre o novo modelo do Diálogo Estruturado, definir
novos procedimentos de consulta e novos formatos para as
conferências europeias foi um grande desafio para o Trio de
Presidências.

O sistema simplificado de consulta das três fases sucessivas de seis
meses que resultou desta colaboração foi fortemente apoiado por
todos os parceiros, uma vez que forneceu mais tempo aos jovens
para lidar com o tema da consulta a nível nacional e um melhor
seguimento político dos resultados pelas respetivas Presidências
do Trio, no âmbito do Conselho de Ministros da União Europeia. As
recomendações finais sobre o tema "Capacitar os jovens para a
participação política na vida democrática na Europa" foram tidas em
consideração pelo Conselho de Ministros da União Europeia em
matéria de Juventude durante o debate político de alto nível, que
decorreu em Maio de 2015, e representam uma base valiosa para a
elaboração da resolução do Conselho da União Europeia sobre o
tema "Incentivar a participação política dos jovens na vida
democrática na Europa", aprovado durante o Conselho de Ministros
da União Europeia em matéria de Juventude a 23 de Novembro de
2015, sob a presidência do Luxemburgo.
Gostaria de expressar a minha profunda gratidão para com as
Presidências italiana e letã, com as quais abraçámos este desafio
comum, e desejar uma excelente implementação do V ciclo para o
próximo Trio de Presidências.

Claude Meisch
Ministro da Educação, Infância e Juventude
Presidência luxemburguesa do Conselho de Ministros da União
Europeia
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INTRODUÇÃO

O Diálogo Estruturado é um instrumento de reflexão conjunta e
contínua sobre as prioridades, implementação e acompanhamento
da cooperação Europeia em matéria de juventude, envolvendo os
jovens na elaboração das políticas da União Europeia. As
recomendações do quarto ciclo de 18 meses no âmbito da prioridade
temática geral "Capacitar os jovens para a participação política na
vida democrática na Europa" baseiam-se nos resultados obtidos
através de consultas regulares a jovens e organizações de juventude
a todos os níveis nos países da União Europeia, e pelo diálogo entre
os representantes dos jovens e os decisores políticos durante as
Presidências italiana, letã e luxemburguesa das Conferências
Europeias de Juventude, realizadas em Roma, em Outubro de 2014,
Riga, em Março de 2015, e Luxemburgo, em Setembro de 2015. No
quadro da Conferência Europeia de Juventude realizada no
Luxemburgo, os representantes dos jovens, juntamente com os
representantes dos Estados Membros, reuniram-se para aprovar as
Recomendações Conjuntas Finais sobre a capacitação dos jovens
para a participação política.
O guia de implementação apresentado neste documento foi
desenvolvido com o intuito de fornecer aos Estados Membros e aos
grupos de trabalho nacionais ferramentas de implementação
inovadoras e exemplos práticos de ações para pôr em prática estas
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recomendações políticas muito concretas. Todas as ferramentas e
as orientações apresentadas no presente documento foram
desenvolvidas nos 8 grupos de trabalho temáticos realizados
durante a Conferência Europeia de Juventude no Luxemburgo. O
guia não reflete apenas sugestões úteis para a implementação, mas
também recolhe muitas ideias diferentes, métodos de trabalho,
orientações e soluções para diferentes formas de envolver os
jovens nos processos de decisão política, através da participação
ativa e, assim, permitir a concretização das Recomendações
Conjuntas Finais na prática.
As ideias, orientações e ferramentas apresentadas neste
documento foram desenvolvidas e aprovadas pelos participantes
da Conferência Europeia de Juventude no Luxemburgo, que foi
organizada pela presidência luxemburguesa em colaboração com a
Comissão Europeia, o Fórum Europeu de Juventude e o Conselho
Nacional da Juventude de Luxemburgo (CGJL). Os diferentes
capítulos correspondem aos 8 relatórios dos grupos de trabalho da
conferência, escritos pelos 8 relatores que participaram nesses
mesmos grupos. O presente documento pretende apresentar os
resultados da conferência. Todavia, o seu conteúdo não reflete
consequentemente, ou necessariamente, as opiniões e pontos de
vista dos organizadores.
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01. CRIAR UMA CULTURA DE PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

RECOMENDAÇÃO 1
Os Estados Membros devem introduzir e
apoiar um enquadramento nas instituições
de ensino, tais como associações de
estudantes e outras iniciativas estudantis, de
maneira a permitir e garantir que os alunos
se envolvam mais diretamente nos
processos de decisão dentro das mesmas.

A) CRIAÇÃO DE UM ENQUADRAMENTO JURÍDICO
PARA AS ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES
Para garantir a sustentabilidade da participação estudantil, é
preciso estabelecer um enquadramento jurídico para o
estabelecimento de associações de estudantes. É importante que
estas estejam reguladas juridicamente, para que os estudantes
tenham um espaço onde possam expressar as suas opiniões.
O legislador deverá incluir neste enquadramento os seguintes
aspetos:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

As associações de estudantes devem ser independentes. Isto
quer dizer que devem ser os estudantes a liderar a associação
e que o processo de decisão deve ser autónomo.
As associações de estudantes têm que resultar de um
processo democrático para que seja assegurada a sua
legitimidade. As associações de estudantes devem representar
todos os alunos. Para garantir este resultado, podem ser
usados métodos alternativos, como as quotas.
Os alunos devem estar representados num conselho da escola,
que deverá incluir diferentes atores, todos com iguais poderes
no processo de tomada de decisão. Aos alunos deverá ser
atribuída pelo menos a metade dos lugares no conselho, para
garantir uma adequada representatividade dos estudantes.
Para que as associações de estudantes e outras iniciativas
estudantis possam atuar de forma independente, as
instituições de ensino deverão disponibilizar-lhes os recursos
necessários.

As associações de estudantes, tanto a nível regional como
nacional, devem ser reconhecidas como legítimos representantes
dos estudantes dentro dos Estados Membros..
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01. CRIAR UMA CULTURA DE PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

B) FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ADMINISTRADORES
ESCOLARES PARA A PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL

C) CRIAÇÃO DE UM GUIA PARA OS ALUNOS E OUTROS
PARTICIPANTES NAS ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES

Para assegurar que as associações de estudantes estejam
totalmente integradas na comunidade escolar, é importante
formar professores e diretores de escola para que percebam o
papel da participação dos estudantes e o seu valor. Desta forma,
os professores também podem garantir a existência de
organizações estudantis (por exemplo, associações de estudantes
ou outras iniciativas estudantis) e apoiar o seu poder de decisão. A
formação de professores e dirigentes de instituições de ensino
pode ser realizada em parceria com ONGs e técnicos de juventude.
Estas sessões de formação devem levar a um efeito multiplicador
para alcançar tantos professores quanto possível através da
formação entre pares. Para o ensino da educação para a cidadania
pode ser também útil formar os docentes para a promoção da
democracia na escola. Como seguimento às sessões de formação,
incentivam-se os professores a usar as competências adquiridas
em projetos que promovam os valores democráticos.

Para além do enquadramento jurídico, é de grande importância
que os alunos tenham acesso às informações necessárias acerca
dos seus direitos e dos mecanismos para participar nos órgãos
democráticos. Isto deve ocorrer na sala de aula na escola, com a
colaboração das ONGs e dos técnicos de juventude. As escolas
devem também promover e incentivar as iniciativas estudantis e
as associações de estudantes.
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Deve ser criado um guia que contenha ferramentas para alunos e
associações de estudantes, no qual deverão ser incluídos os
direitos e as opções disponíveis para os estudantes e as iniciativas
estudantis, tal como informações sobre como melhorar a
capacidade de funcionamento das associações de estudantes.
Para além disso, o guia deve conter as melhores práticas de
formação de estudantes.
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01. CRIAR UMA CULTURA DE PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

RECOMENDAÇÃO 2
As instituições de ensino devem reconhecer
formas diferentes de engajamento cívico,
como o voluntariado, a fim de estimular a
cultura de participação na escola.
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A)SENSIBILIZAÇÃO NAS COMUNIDADES ESCOLARES
ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO ENGAJAMENTO CÍVICO
A fim de aumentar a sensibilização sobre os benefícios do
engajamento cívico, diferentes atores devem trabalhar em
conjunto. Não só administradores escolares, professores e alunos,
mas também autoridades regionais, ministérios, ONGs e centros
de voluntariado devem criar e organizar campanhas, sessões
informativas, material promocional, consultoria especializada,
eventos de formação e outras atividades sobre a importância do
voluntariado. Os jovens estão conscientes dos desafios
apresentados por estas ações, tal como as diferentes formas de
engajamento cívico, que não são facilmente compatíveis com o
sistema escolar; mas ainda acreditam que a divulgação de
informações sobre o engajamento cívico é fundamental. A fim de
pôr tudo isso em prática, deve haver uma troca de melhores
práticas neste âmbito. Para além disso, as escolas devem ter a
possibilidade de incluir o engajamento cívico no currículo. No início
do ano letivo, os alunos devem receber informações acerca da
possibilidade de fazer voluntariado. Devem também ser
disponibilizados mais fundos para apoiar estas campanhas. O
programa Erasmus+ pode ser uma fonte de financiamento.

01. CRIAR UMA CULTURA DE PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

B) COOPERAÇÃO ENTRE ESCOLAS E ATORES DA
COMUNIDADE

C) APLICAÇÃO DE ECTS PARA A PARTICIPAÇÃO EM
PROGRAMAS DE ENGAJAMENTO CÍVICO

Deve haver maior cooperação entre escolas, ONGs e outros atores
relevantes a fim de promover o voluntariado na comunidade,
especialmente nas escolas.

Devem ser atribuídos ECTS para a participação em programas de
engajamento cívico, pelo que se deve promover uma maior
cooperação inter-universitária para a partilha de boas práticas.
Deve-se também implementar uma maior colaboração entre
universidades e organizações da comunidade, e introduzir um
sistema de créditos para o reconhecimento das competências
adquiridas através do voluntariado. Os responsáveis por esta
implementação devem ser as instituições de ensino superior, as
organizações de engajamento cívico e o Ministério da Educação.

As ONGs devem ser responsáveis por disponibilizar informações
acerca do seu trabalho junto dos funcionários escolares, que assim
podem avaliar se as suas atividades são adequadas. Estes atores
devem estabelecer programas de voluntariado para as escolas
(com o apoio das mesmas) e criar uma base de dados com os
programas de voluntariado disponíveis. Esta base de dados irá
assim ajudar estudantes e docentes interessados a encontrar mais
facilmente possibilidades de engajamento cívico. Será necessário
proporcionar também uma supervisão para assegurar o correto
funcionamento desta colaboração. Isto só será exequível se já
existirem programas de voluntariado de qualidade e se a formação
na gestão do voluntariado for disponibilizada para as ONGs e para
as escolas. Para que isso funcione, também deverá haver uma
partilha das melhores práticas entre os sujeitos envolvidos.
Esta parceria entre escolas, ONGs e outros atores relevantes da
comunidade irá também ajudar na construção de uma imagem
positiva das escolas na opinião pública. Deverão também ser
disponibilizados financiamentos para garantir esta colaboração.
Exemplos de boas práticas podem ser a criação de clubes de
voluntários dentro das escolas, ou a participação dos próprios
voluntários em eventos especiais nas escolas, etc.

Para atingir este objetivo, os parceiros devem solicitar os
financiamentos disponíveis e utilizar os conhecimentos existentes
a fim de cumprir a legislação da União Europeia. As estruturas e
procedimentos rígidos são desafios que dificultam a candidatura
das universidades a este tipo de financiamentos. Os parceiros
podem aprender com muitas universidades europeias que
desenvolveram sistemas para o reconhecimento da aprendizagem
fora dos parâmetros da educação formal. A Universidade de Rijeka
na Croácia é um exemplo de boas práticas na implementação de
programas de engajamento cívico.
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01. CRIAR UMA CULTURA DE PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

RECOMENDAÇÃO 3
Os Estados Membros devem inserir ou
desenvolver ulteriormente a educação para a
cidadania nos currículos a todos os níveis de
educação formal, trazendo uma perspetiva
local, nacional, Europeia e global. Os
estabelecimentos de educação formal devem
incluir metodologias de aprendizagem não
formal para incentivar o pensamento crítico e
permitir que jovens de todas as origens e
contextos possam desenvolver atitudes e
valores para participar ativamente na
sociedade. Convida-se a comissão CULT a
promover no Parlamento Europeu a
discussão sobre a educação para a cidadania.

A) DESENVOLVIMENTO DE UMA ORIENTAÇÃO COMUM
PARA A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA EUROPA
O currículo das escolas primárias e secundárias deve ser adaptado
de acordo com a definição de educação para a cidadania da
Comissão Europeia, o Conselho da Europa e o Fórum Europeu da
Juventude, a fim de trazer uma dimensão local, nacional, Europeia
e global para a sala de aula. Deve-se estabelecer uma base sólida
de educação para a cidadania nas escolas primárias e secundárias,
que poderá ser desenvolvida mais tarde na vida. Também devem
ser definidos os resultados de aprendizagem.
Deve-se adotar uma abordagem interdisciplinar na revisão do
currículo para a introdução da educação para a cidadania. O
currículo deve ser revisto regularmente, a fim de mantê-lo
atualizado.
Os ministérios responsáveis pela educação, as instituições de
ensino, os especialistas e os docentes devem colaborar e cooperar
para a revisão do currículo com base nosprincípios acima
mencionados.
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01. CRIAR UMA CULTURA DE PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

B) FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O ENSINO
DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

C) METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO
PARA A CIDADANIA

Para que haja docentes competentes na educação para a
cidadania, tanto os atuais como os novos professores devem ser
formados de modo a fornecerem uma perspetiva local, nacional,
Europeia e global. Devem também aprender métodos de ensino
não formal. Deve-se estabelecer uma colaboração com as ONGs e
outros especialistas de forma a criar uma abordagem
interdisciplinar.

Já existe atualmente uma grande quantidade de métodos de
educação não formal que podem ser úteis na educação para a
cidadania. No entanto, nem sempre os professores têm
conhecimento dos métodos e ferramentas disponíveis. Portanto,
seria útil lançar uma base de dados online (através dos ministérios
responsáveis pela educação) que recolha as ferramentas e os
métodos existentes. Esta base de dados deve ser utilizada e
atualizada por ONGs, especialistas e professores.

Uma vez que a cidadania ativa é um processo de aprendizagem ao
longo da vida, os professores devem ser formados para serem
capazes de disseminar a cultura de democracia, participação e
cidadania Europeia e global de forma interdisciplinar. Para alcançar
este objetivo, os docentes devem adquirir conhecimentos acerca
do conteúdo das normas europeias comuns de educação para a
cidadania, bem como competências e atitudes relacionadas com o
processo democrático. Portanto, os ministérios responsáveis pela
educação e as instituições de formação de professores devem
garantir a presença destes conteúdos, enquanto parte do
programa oficial de formação de docentes. As escolas devem
organizar sessões de formação sobre a educação para a cidadania
para os professores atualmente no ativo, com a ajuda de ONGs e
outros especialistas.
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Para além disso, os métodos de aprendizagem formal devem ser
adaptados após a revisão dos currículos por especialistas,
estudantes e os ministérios responsáveis pela educação.

D) ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PARA A CIDADANIA
Deve-se ativar um mecanismo de feedback a fim de assegurar a
qualidade da educação para a cidadania. Deve-se recolher um
feedback regular sobre o conteúdo do currículo para mantê-lo
atualizado. Para além disso, e a fim de garantir a neutralidade dos
docentes, deve-se estabelecer um mecanismo de feedback junto
das associações de estudantes. Alunos, professores, pais e
associações de estudantes desempenham todos um papel
importante no processo de avaliação e acompanhamento.
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02. Envolver os jovens no processo de decisão política

RECOMENDAÇÃO 4
A fim de envolver mais os jovens na vida
democrática, os Estados Membros e as
autoridades locais são convidados a
implementar programas piloto, inicialmente
a nível local, reduzindo a idade de voto para
16 anos e fornecendo uma preparação
adequada, que compreenda também uma
educação cívica de qualidade.
Reduzir a idade de voto para 16 anos oferece a
possibilidade de tornar o processo político mais
inclusivo, criar um diálogo inter-geracional,
responsabilizar mais os jovens, representar
melhor os seus interesses e fornecer uma base
sólida para uma educação política mais extensa.
Desta forma, as organizações de juventude
tornar-se-ão mais ativas e influentes. Irão
receber maior reconhecimento, enquanto ao
mesmo tempo estabelecem uma ponte entre os
jovens cidadãos e os decisores políticos. Estes
últimos irão beneficiar de um maior espetro de
eleitores, uma mudança no seu jargão político e
uma maior consideração pelos interesses dos
jovens.

A) PARTILHAR INFORMAÇÕES E MELHORES PRÁTICAS
Aprender com os países vizinhos pode ser um primeiro passo para
melhorar a situação atual e evitar os erros do passado. A fim de
facilitar a partilha europeia intersetorial e transfronteiriça, um
grupo de especialistas, composto por representantes de
ministérios, órgãos jurídicos e ONGs de juventude, profissionais da
área da juventude, professores e pesquisadores, deverá reunir-se
para definir um enquadramento que possa ser adaptado a todos
os Estados Membros da União Europeia, não só a respeito da
idade de voto, mas também da educação para a cidadania. Neste
processo e nas etapas seguintes, o voto deverá ser considerado
mais um direito do que uma obrigação. No esforço de criar um
processo inclusivo, deve haver uma plataforma online que permita
a todos os atores externos, tais como ONGs, estabelecimentos de
ensino e indivíduos particulares contribuírem no processo,
acedendo aos recursos recolhidos e acompanhando o progresso. A
disponibilização online irá assim aumentar a acessibilidade e
transparência do processo.
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02. Envolver os jovens no processo de decisão política

B) CAPACITAR OS JOVENS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO
PARA A CIDADANIA
Capacitar os jovens através da educação para a cidadania nas
escolas e da educação não formal é fundamental para incentivar
uma participação política efetiva. Estudos realizados em vários
países mostram que a grande maioria dos alunos não se sente
pronta e preparada para votar aos 16 anos. É por isso que a
educação para a cidadania é um elemento crucial para garantir que
os jovens ganhem confiança e, desta forma, incentivar a sua
participação política. Todavia, é preciso definir exatamente o que se
entende por "educação cívica". Para ser bem-sucedido, é preciso
adaptar o método de ensino. Por isso, os professores devem ter
uma formação específica e a educação para a cidadania deve ser
incluída desde cedo nos currículos. Isto quer dizer que, não apenas
o currículo (incluindo o conhecimento básico das instituições
políticas), mas também a metodologia de ensino deve ser
adaptada. Usar as ferramentas de educação não formal em
contextos formais pode tornar, por exemplo, as aulas sobre
cidadania mais inspiradoras e cativantes. Parcerias com aqueles
que trabalham com a educação não formal pode ser uma opção
para mudar a forma de educar os jovens alunos.
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C) ATIVAR CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO
Deve ser conduzida uma campanha de informação de amplo
alcance visando à sensibilização sobre o direito de voto aos 16
anos, bem como a disponibilização de informações acerca dos seus
benefícios, não só entre os jovens entre os 16 e os 18 anos, mas
também entre os jovens adultos. Recorrendo a argumentos
acessíveis aos jovens e identificando os canais de comunicação
adequados, estas campanhas informativas devem incentivar os
jovens a votar e aproximá-los do processo eleitoral, que está no
cerne do sistema democrático representativo. O objetivo é fazer
com que os jovens se sintam mais interessados,
responsabilizados, preparados e consciencializados no que diz
respeito às questões políticas e aos seus direitos. As agências
independentes, a sociedade civil e as organizações de juventude
devem ser a força motriz e os governos devem estar envolvidos,
mas não controlar a campanha. Para além disso, é necessária uma
forte cooperação entre diferentes meios de comunicação, de
maneira a chegar a um público-alvo maior.
O desafio consiste, por um lado, em chegar a cidadãos de todas as
origens sociais e culturais e, por outro lado, garantir uma
participação contínua. Uma outra possível dificuldade é determinar
e prever o momento em que um nível suficiente de
consciencialização pública tenha sido alcançado e o jovem tenha
adquirido conhecimento suficiente para realizar escolhas
autónomas e refletidas.

02. Envolver os jovens no processo de decisão política

C) TESTAR E IMPLEMENTAR PROJETOS PILOTO
Recomenda-se:
Ÿ ·Começar pelo nível local para gerar resultados concretos. O
documento político de referência fundamental, a Carta
Europeia Revista da Participação dos Jovens na Vida Local e
Regional, deve ser usado como ponto de partida.
·
Ÿ Implementar um projeto piloto em duas fases. Num primeiro
momento, as simulações de voto e as eleições sombra podem
ser um instrumento para superar os medos e as resistências
de ambos os lados, mobilizando assim os jovens eleitores e, ao
mesmo tempo, dando mais confiança aos políticos. Estes
exercícios não só permitem aos jovens expressar as suas
opiniões, mas também permitem aos políticos ver como iriam
votar os jovens, sem que isso afete os resultados das eleições
reais. Os projetos pilotos proporcionam aos jovens
conhecimentos essenciais sobre o processo eleitoral, que
poderão ser usados quando participarem nas eleições reais
pela primeira vez. Há também a possibilidade de ir mais longe e
reduzir a idade de voto passivo para os jovens, ou seja, não só o

direito de votar mas também o de se candidatar. Numa
segunda fase, o projeto deve ser implementado e conferir o
direito de voto às pessoas de 16 e 17 anos de idade. Em alguns
países europeus o voto é obrigatório, mas votar nesta idade
deve ser um direito e não uma obrigação. No entanto, alguns
desafios permanecem. Em primeiro lugar, é preciso que haja
um número significativo de eleitores registados com idade
entre 16 e 18 anos, a fim de enviar um sinal forte e capaz de
veicular a mensagem. Há também um desafio jurídico, uma vez
que a) as leis nacionais devem ser adaptadas para um sistema
em que as pessoas são consideradas adultas a partir dos 18
anos de idade e b) nos países onde votar é obrigatório é preciso
criar excepções na lei. Os jovens não devem estar sujeitos às
mesmas obrigações que os adultos e não devem receber
punições caso não participem nas eleições. São necessárias
ulteriores pesquisas para determinar se a votação facultativa
pelos jovens (com idade entre os 16 e os 17 anos) é legalmente
viável nestes casos..

19

20

02. Envolver os jovens no processo de decisão política

RECOMENDAÇÃO 5

A) FORNECER APOIO MULTIDIMENSIONAL PARA A
CAPACITAÇÃO DOS JOVENS

Através da implementação de estruturas
transparentes, sustentáveis e colaborativas e
do fornecimento de apoio financeiro, as
autoridades ao nível local, regional e nacional
devem assegurar a plena participação das
organizações de juventude nos processos de
decisão sobre as políticas que afetam os
jovens.

O apoio multidimensional é necessário para garantir a) uma
participação e colaboração construtiva e efetiva entre juventude,
governos e outros atores, b) organizações de juventude
democráticas e bem organizadas, c) assistência financeira para
realizar projetos e d) transmissão de informações necessárias para
tomar decisões informadas. Ao nível financeiro há várias
possibilidades. Podem ser fortalecidos os instrumentos financeiros
já existentes, como a Ação Chave 3 do Erasmus+, já que o apoio
significativo através de subsídios governativos e nacionais nem
sempre é suficiente para garantir um envolvimento efetivo das
ONGs de juventude. Ao mesmo tempo, o processo de candidatura
a bolsas e subsídios seria consideravelmente facilitado pela
existência de um documento ou de uma plataforma que agrupasse
todos os recursos para subsídios de natureza vária e que definisse
os requisitos necessários. Neste ponto, é importante destacar que
subsídios mais generosos para as organizações de juventude
permitiriam que todos, independentemente da origem
socioeconómica, pudessem participar; alguns exemplos concretos
seriam o reembolso das despesas de viajem que os jovens devem
sustentar para encontrar os decisores políticos. Também é preciso
adaptar o enquadramento legislativo a fim de garantir o
financiamento numa base regular. Isto iria proporcionar as
condições adequadas para a planificação a médio e longo prazo. Irse-iam evitar as situações em que as organizações de juventude
se veem obrigadas a ajustar o seu orçamento consoante o partido
que está no poder. A nível organizacional, a aquisição de
competências através de grupos de trabalho e seminários
proporciona às organizações de juventude informações
fundamentais a serem ulteriormente desenvolvidas. As
organizações podem, por exemplo, oferecer orientações concretas
sobre como estabelecer uma organização de juventude, ou como
organizar grupos de trabalho que produzam resultados
significativos.

Os jovens estariam melhor representados. Uma
maior capacitação dos jovens daria maior
relevância aos seus interesses e eles iriam
adquirir um entendimento maior sobre a
complexidade do processo de decisão política. As
organizações de juventude teriam maior
envolvimento e maior responsabilidade. Os
decisores políticos, por um lado, teriam que
dedicar mais tempo à discussão de questões
ligadas à juventude tornando-se, portanto, mais
abertos e transparentes. Por outro lado, iriam
também beneficiar de novas ideias e contributos.
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B) GARANTIR UMA PARTICIPAÇÃO TRANSVERSAL,
INTERSETORIAL E INCLUSIVA DA JUVENTUDE
Um terceiro nível diz respeito ao acesso às informações de que as
organizações de juventude precisam para tomar decisões
informadas e dar contributos efetivos. Um ponto de contato único
a nível nacional, ou até europeu, seria uma maneira de juntar,
difundir e dar acesso a informações relevantes, e assim permitir
que as organizações de juventude usem os seus recursos de forma
eficiente. De modo geral, estas medidas tornarão o trabalho e o
envolvimento das organizações de juventude mais eficaz e
eficiente, garantindo-lhes ao mesmo tempo uma maior
visibilidade. Todavia, há um primeiro desafio em termos de
recursos financeiros: para criar novas oportunidades de
financiamento e empoderar as organizações de juventude é
necessária uma análise e uma possível redefinição das prioridades.
Num contexto de recursos escassos, será também preciso
convencer os decisores políticos sobre a mais-valia de tais
financiamentos, o que poderá ser uma tarefa bastante complicada,
tendo em conta os inúmeros pedidos de financiamento que a
União Europeia recebe.
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Para poderem assumir um papel importante nos processos de
decisão política, os jovens precisam ser incluídos de forma
transversal e intersetorial (educação, habitação, saúde e políticas
juvenis são setores de particular interesse para eles) a fim de
incluir os diferentes e, muitas vezes, diversos interesses dos
jovens. Inclusão quer dizer ir além da simples consulta e ceder
parte do poder de decisão nas fases de formulação,
implementação e avaliação das políticas. Os jovens envolvidos no
processo de decisão política não tem que ser necessariamente
representantes dos Conselhos Nacionais de Juventude; podem
variar de acordo com o tema e o cenário. Portanto, dependendo do
assunto a ser debatido, dever-se-ia considerar qual é a
organização de juventude mais competente e mais apropriada a
ser convidada. Na educação não formal a nível local, poderiam ser
envolvidas, por exemplo, as associações de alunos das escolas ou
até os Escuteiros. O desafio consiste em tornar visíveis as ONGs
mais relevantes, sendo que a desvantagem deste princípio é que a
maioria das organizações já se encontram a enfrentar uma grande
carga de trabalho e poderiam não ter tempo para assumir outras
responsabilidades.

02. Envolver os jovens no processo de decisão política

C) CRIAR ESTRUTURAS SUSTENTÁVEIS
Os jovens estão sub-representados nos processos de formulação
e decisão das políticas, devido à falta de estruturas eficazes. Estas
são necessárias para envolver jovens de contextos e origens
diferentes de uma forma mais estrutural e menos esporádica;
através delas será possível conferir ao processo político maior
legitimidade democrática, reconhecer a importância das ONGs de
juventude e criar um governo mais transparente, bem como uma
comunidade mais comprometida. A participação dos jovens é
transversal, consequentemente, para responder a necessidades
específicas será mais eficaz o diálogo político intersetorial. A
participação de ONGs de juventude pode assumir várias formas:
uma opção seria criar conselhos de juventude com base local a
nível regional; outra seria estabelecer uma comissão, conselho ou
fórum intersetorial, onde os representantes dos ministérios
competentes se possam reunir regularmente para discutir com as
ONGs de juventude as políticas que afetam os jovens. Para além
disso, as ONGs de juventude podem ser envolvidas em comités
consultivos que definem a agenda de juventude. Um
enquadramento mais estruturado certamente reforça o diálogo

entre as partes e deve ser implementado a diferentes níveis; desde
local e regional, até nacional e potencialmente europeu,
desenvolvendo, por exemplo, ainda mais plataformas de diálogo
estruturado. As mesmas estruturas deveriam ser inclusivas na sua
essência do início ao fim, isto é, do momento em que a agenda é
definida, até a implementação e avaliação das políticas. A
regulamentação por lei destas estruturas de diálogo pode ser
necessária para garantir a consistência destes encontros e a
inclusão de jovens de contextos e origens diferentes. Um ponto de
contato único na Comissão Europeia parece ser uma ferramenta
fundamental para a compreensão de questões, políticas e
parceiros relevantes em matéria de juventude. No entanto, parece
haver uma falta de interesse constante, não só do lado dos
decisores políticos, mas também do lado das ONGs de juventude.
Portanto, pode ser difícil criar uma participação e uma colaboração
sustentáveis. A fim de criar uma plataforma de diálogo sólida, é,
então, extremamente importante sublinhar os benefícios de uma
melhor cooperação.
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FORTALECER O ENVOLVIMENTO E
O COMPROMISSO DOS DECISORES
POLÍTICOS COM OS JOVENS
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03. Fortalecer o envolvimento e o compromisso
dos decisores políticos com os jovens

RECOMENDAÇÃO 6
A Comissão Europeia e os Estados Membros
devem criar um enquadramento para
fortalecer o compromisso dos decisores
políticos em partilharem com os jovens o
processo de decisão, proporcionando aos
primeiros todos os instrumentos necessários
para desenvolver, implementar e avaliar as
políticas.
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A) QUOTAS
A fim de promover a participação e visibilidade dos jovens durante
o processo de decisão política a todos os níveis, deve ser
introduzido um sistema de quotas ou indicadores mínimos para o
número de jovens nas assembleias políticas. Entende-se que um
sistema de quotas deve:
1. Representar a proporção de jovens no país, tendo em conta a
faixa etária determinada no país e na União Europeia.
2. Tornar os partidos políticos e as formas tradicionais de
participação política mais atraentes para os jovens.

03. Fortalecer o envolvimento e o compromisso
dos decisores políticos com os jovens

B) FORTALECER O COMPROMISSO DOS POLÍTICOS
COM A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS

A
Europeia
e osdas
Estados
AoComissão
promover a avaliação
conjunta
políticas Membros
de juventude locais,
regionais
e
nacionais
pelos
decisores
e
pelos
jovens,
devem criar um enquadramento para é possível
melhorar o compromisso dos políticos com a participação juvenil.
fortalecer
o compromisso dos decisores
Esta abordagem pode ser proposta pelas organizações de
políticos
em as
partilharem
osdejovens
o de
juventude (após
eleições) ou nocom
âmbito
um programa
verificação
dos
jovens.
Há
diversos
métodos
que
podem
processo de decisão, proporcionando aos ser
usados para reforçar a cooperação entre ambas as partes.
primeiros todos os instrumentos necessários
Por exemplo:
para
desenvolver, implementar e avaliar as
1.
Definir
e formalizar parcerias para a avaliação das políticas de
políticas.
juventude.
2. Definir as áreas relacionadas com as políticas de juventude.
3. Definir em conjunto os critérios para uma boa política de
juventude e desenvolver uma ferramenta de avaliação.
4. Encontrar recomendações para melhores políticas de juventude
no futuro.

C) PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONJUNTA
Podem ser usados programas, simulações e atividades
organizadas de formação em conjunto a nível local com a
participação de decisores políticos, funcionários públicos,
especialistas e jovens representantes, com a finalidade de
estabelecer um entendimento comum acerca das políticas de
juventude, participação e tomada de decisão compartilhada. Isto
irá aumentar a confiança entre todos os parceiros relevantes. A
abordagem pode também ajudar a instalar um ambiente político
mais acessível para os jovens e garantir uma melhor cooperação. O
programa de formação pode também ser usado para sensibilizar
acerca de ferramentas, métodos, práticas e instrumentos jurídicos
existentes (tal como a Carta Europeia Revista da Participação dos
Jovens). Também programas já existentes, como o Erasmus+,
podem apoiar estas ações.

Este tipo de ações deverão ser suportadas por uma formação
adequada, de modo a ajudar ambos os parceiros a abraçar a ideia
de trabalhar em conjunto sobre políticas de juventude. As
autoridades e as organizações de juventude, que visam
desenvolver programas de avaliação conjunta das políticas de
juventude, devem ser claras desde o início acerca da sua
cooperação. Isto irá evitar a alteração do compromisso conforme
os resultados das avaliações.

27

03. Fortalecer o envolvimento e o compromisso
dos decisores políticos com os jovens

D) PESQUISA

E) DIÁLOGO ESTRUTURADO

A
Comissão
Europeia
e os
Membros
Ouve-se
frequentemente
dizer
queEstados
os jovens não
estão
interessados
nem
na
política
nem
na
participação
devem criar um enquadramento parapolítica.
Atualmente, as informações sobre a participação política dos
fortalecer
o compromisso dos decisores
jovens na Europa têm sido recolhidas por diferentes
políticos
emportais
partilharem
jovens oEuropeia
pesquisadores,
e bases decom
dados.os
A Comissão
deve
reunir
todos
os
trabalhos
de
investigação,
assim
processo de decisão, proporcionando
aoscomo os
dados mais recentes (p. ex., "Participação dos jovens na vida
primeiros
instrumentos
necessários
democrática" todos
da CE, deos
2013)
num ponto de acesso
simples e
integrado,
idealmente tanto
impresso quanto
num portal
para
desenvolver,
implementar
e avaliar
asonline. O
documento não deve conter apenas dados estatísticos e melhores
políticas.

O diálogo estruturado deve ser utilizado enquanto instrumento
que os decisores políticos têm à sua disposição para promover a
partilha a nível nacional, regional e local entre parceiros. Se os
decisores políticos tivessem a possibilidade de explicar a sua
agenda e e as suas políticas aos jovens, haveria um nível maior de
confiança entre eles. Com a criação de um guia que define os
princípios e os métodos de iniciação, implementação e avaliação
do diálogo estruturado, os decisores políticos terão os
instrumentos necessários para conseguir retratar a realidade das
questões que afetam os jovens hoje e compreender que muitos
destes podem ser parceiros válidos na tomada de decisões
políticas. Para além disso, a criação de um selo de qualidade para
os decisores políticos, que estabeleça os princípios do diálogo
estruturado (definidos no guia), permitir-lhes-ia promover o seu
papel ativo na colaboração com os jovens e aumentar a sua
visibilidade. É possível também dar um ulterior passo, através da
criação de uma base de dados de boas práticas com exemplos
reais de decisores políticos eficazmente envolvidos com os jovens.

práticas, mas também estudos de casos bem-sucedidos de
participação política de jovens. As informações devem estar
acessíveis em todas as línguas oficiais europeias. O produto final
deve ser entregue aos decisores políticos, permitindo-lhes ter uma
visão global das necessidades, paixões, expetativas e experiências
dos jovens Europeus. Estes conhecimentos iriam tornar os
decisores políticos mais informados e, portanto, mais eficientes na
avaliação do impacto que as políticas de juventude têm na vida dos
jovens.
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RECOMENDAÇÃO 7
Os decisores políticos, a todos os níveis,
devem implementar uma cultura política
contínua de comunicação aberta e inclusiva
através de diferentes métodos dirigidos a
jovens, a fim de garantir a transparência e a
responsabilização dos próprios.
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A) RELATÓRIOS PERIÓDICOS
A criação de relatórios periódicos (anuais, semestrais) dirige-se
principalmente aos decisores políticos eleitos a nível local, nacional
e europeu. Os decisores políticos podem usar os relatórios como
instrumento de comunicação para apresentar o seu nível de
desempenho e engajamento com os jovens. Para que estes
relatórios possam sejam revistos, é preciso definir alguns
indicadores, preferivelmente através da criação de um grupo de
trabalho na Comissão Europeia, que compreenda tanto
representantes públicos como de jovens. Poderia também ser
vantajoso incluir Estados Membros e instituições locais num
estudo piloto para determinar a utilidade de tais relatórios. Poderá
ser uma organização externa, com o apoio de representantes
públicos (locais, estaduais e europeus) e de jovens, a elaborar os
relatórios e a implementar a sua avaliação contínua a todos os
níveis políticos. Entre os exemplos de boas práticas atuais existe a
nível europeu um "sistema de controlo" parecido, chamado "votewatch".

03. Fortalecer o envolvimento e o compromisso
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B) CONSELHOS CONSULTIVOS

A
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processo de decisão, proporcionando aos
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a determinar anecessários
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avaliardas
as
diferentes partes interessadas, incluindo o ministério da
políticas.
juventude, as organizações da juventude e as escolas.

C) DEBATES REGULARES E INFORMAIS
Os decisores políticos a todos os níveis devem criar debates
regulares e informais com a juventude local, de maneira a que os
jovens possam conhecer os representantes públicos num
ambiente mais acessível. A finalidade destes encontros informais é
a) permitir que os jovens se possam envolver em debate direto
com os decisores políticos.
b) motivar os jovens a participar nas eleições.
c) alargar o conhecimento dos decisores políticos sobre a área da
juventude e aumentar a sua popularidade entre a população mais
jovem.
d) capacitar os jovens e fazer ouvir a sua voz.

D) MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO ACESSÍVEIS
AOS JOVENS
Para poder criar laços e melhorar as relações de sinergia entre os
decisores políticos e os jovens, sugere-se que os representantes
dos jovens ajudem os decisores políticos na escolha dos métodos
mais apropriados para comunicarem as suas políticas e intenções
aos jovens. Juntamente com os seus consultores, os decisores
políticos devem definir uma agenda de eventos, tais como
debates, encontros e oficinas de trabalho, e garantir de forma
consistente o uso de uma linguagem não técnica e acessível aos
jovens, que se traduza numa terminologia simples. Através da
criação de um guia para os decisores políticos (desenvolvido pelos
representantes de juventude) é possível assegurar a preparação e
colaboração para a comunicação com os jovens. Para que esta
ferramenta funcione, sugere-se que sejam atribuídos selos de
"político amigo dos jovens" aos decisores políticos que colaboram
mais com os jovens, de modo a darem o bom exemplo e
destacarem-se entre os outros. O desafio desta ferramenta está
em perceber se uma linguagem mais acessível aos jovens
consegue ter um impacto grande nos jovens; outro é que a
implementação deste instrumento pode variar entre o nível
nacional e local. Temos exemplos de boas práticas no uso desta
ferramenta nos campos de férias para jovens na França, nos quais
jovens voluntários organizam as interações entre as crianças e os
decisores políticos. A Convenção sobre os Direitos das Crianças,
por exemplo, foi traduzida numa linguagem mais simples,
portanto, numa forma mais facilmente compreensível por todos.

Os jovens a nível local devem escolher os temas, para que se
possam sentir à vontade e confortáveis. Os debates devem ser
promovidos pelas organizações de juventude e deve haver o
objetivo comum de alcançar tanto os grupos de jovens
organizados, como os outros jovens.
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REFORÇAR O PAPEL DO TRABALHO
COM JOVENS PARA A CAPACITAÇÃO
POLÍTICA DE TODOS OS JOVENS
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04. Reforçar o papel do trabalho com jovens para
a capacitação política de todos os jovens

RECOMENDAÇÃO 8
Deve-se fortalecer o trabalho com jovens e o
seu papel crucial na promoção da
participação política, que se baseia nos
valores da diversidade, direitos humanos,
democracia e pensamento crítico. Portanto, a
Comissão Europeia e os Estados Membros
devem proporcionar ao setor da juventude os
recursos necessários, tal como o
financiamento operacional e para projetos;
as estruturas de apoio, tal como o
enquadramento legislativo, redes e
formação; e o reconhecimento formal, social
e político, do trabalho com jovens e da
aprendizagem em contexto não formal.
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A) MAPEAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO
TRABALHO COM JOVENS
Primeiro, é necessário definir a terminologia do trabalho com
jovens, de modo a garantir uma linguagem comum e um
reconhecimento comum das diferentes habilidades, competências
e experiências desenvolvidas e oferecidas através do trabalho com
jovens.
Os resultados da Convenção Europeia sobre o Trabalho com Jovens
devem ser finalizados e promovidos como um conjunto
terminológico definido ao nível da União Europeia para que haja
uma compreensão pan-europeia entre os Estados Membros. Os
termos devem ser ajustados a nível nacional, quando necessário,
para assegurar a sua relevância. Para determinar se isso é
necessário, deve ser realizada uma pesquisa por um grupo de
trabalho intersetorial a nível nacional. Será necessário criar uma
estratégia interdepartamental a nível da União Europeia, para
alcançar este objetivo. Deve ser criado um grupo de trabalho
formado por (mas não limitado a) ministros, ONGs internacionais e
outros especialistas.

04. Reforçar o papel do trabalho com jovens para
a capacitação política de todos os jovens

B) CLUBES E ORGANIZAÇÕES DE JUVENTUDE PELA
PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA
(SELO E REDE)

D) RECONHECIMENTO FORMAL DAS COMPETÊNCIAS
ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
E DO TRABALHO COM JOVENS

Devem-se criar para as organizações de juventude um selo e uma
rede, uma espécie de indicador de qualidade, para o
reconhecimento daquelas que atingiram um padrão elevado na
promoção da consciência democrática e que alcançaram um bom
nível de participação política entre os seus membros jovens. Para
conseguir este selo, um número mínimo definido dos membros e
dos jovens deverão estar comprometidos e dedicados aos direitos
humanos e ao aprofundamento dos princípios democráticos. Um
grupo de trabalho composto por técnicos de juventude, ONGs
internacionais, o Fórum Europeu da Juventude (YFJ) e o Conselho
da Europa irá estabelecer as normas e prestar assessoria na
implementação destes instrumentos.

A Comissão Europeia deve alargar o YouthPass para lá do
Erasmus+ e promovê-lo em outros setores. Deve-se permitir que
o YouthPass seja emitido pelas ONGs e que sejam reconhecidas as
competências adquiridas através da experiência e não só da
formação. É preciso apoiar sistemas universais de certificação de
competências, tal como o Passaporte de Competências. As
competências devem ser nomeadas de forma profissional e os
seus níveis classificados, tal como acontece no Quadro Europeu
das Qualificações. Devem ser disponibilizados pontos ECTS
adicionais através do voluntariado e da educação não formal. Tanto
a nível nacional como local, os diplomas de ensino devem incluir e
certificar o voluntariado e o trabalho com jovens.

C) MELHOR RECONHECIMENTO DO TRABALHO COM
JOVENS ENQUANTO PROFISSÃO

E) CRIAÇÃO DE UM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL
E ESTRUTURADO

É preciso cultivar o reconhecimento e o respeito pelo trabalho com
jovens, enquanto profissão. Deve-se desenvolver um sistema de
medição e certificação dos padrões que seja reconhecido a nível
europeu.

Deve-se instituir a nível europeu uma rubrica orçamental, com um
sistema de candidatura determinado, que deverá ser
disponibilizada a nível nacional e legalmente consagrada
especificadamente para o trabalho com jovens, com o objetivo de
melhorar a participação política entre os jovens. Os critérios devem
permitir amplo acesso para diferentes organizações, a todos os
níveis. Isto deve ser administrado por um organismo específico de
juventude a nível da União Europeia.

Pode ser fundamental o estabelecimento do trabalho com jovens
enquanto área de investigação e estudo nas universidades. É
necessário ter atenção ao perigo de tornar a área unicamente
acessível a uma elite académica e muito jovem; experiências
anteriores no trabalho com jovens devem contar para a atribuição
de créditos ou para o ingresso no programa.
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04. Reforçar o papel do trabalho com jovens para
a capacitação política de todos os jovens

RECOMENDAÇÃO 9
As instituições europeias e os Estados
Membros são incentivados a estabelecer
iniciativas transversais e parcerias de longo
prazo, a todos os níveis, com os profissionais
da área da juventude e as organizações nãogovernamentais, a fim de transferir
conhecimentos e desenvolver competências
para a participação política de todos os
jovens.

A) MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO DE PARCERIAS
As parcerias transversais devem ser apoiadas e incentivadas.
Deve-se criar uma base de dados, após uma pesquisa nacional e
consultas junto dos agentes do setor da juventude. A base de
dados deve ser disponibilizada a nível comunitário depois de pedir
a contribuição dos conselhos nacionais da juventude e do YFJ
(Fórum Europeu da Juventude).
A Comissão Europeia deve incentivar ativamente a criação de
novas parcerias através da publicação de chamadas específicas em
matéria de participação política dos jovens. Os administradores da
base de dados devem também desempenhar um papel ativo na
combinação das entradas da base de dados para atender a estas
chamadas.
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04. Reforçar o papel do trabalho com jovens para
a capacitação política de todos os jovens

B) ENCONTROS REGULARES PARA COMUNICAÇÃO DE
NECESSIDADES E DE CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS
Deve-se criar um enquadramento para que haja encontros
regulares entre os representantes dos jovens, os profissionais da
área da juventude, as ONGs envolvidas na participação política dos
jovens e os governos nacionais, a fim de partilhar conhecimentos
acerca da implementação de políticas de juventude e para
comunicar as necessidades dos que estão na base. Para tal fim,
podem-se usar as estruturas já existentes, tal como os Grupos de
Trabalho Nacionais.

D) ATIVIDADES E CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO
Deve-se criar uma campanha europeia que compreenda várias
atividades destinadas a promover a participação política dos
jovens. Esta deve ser focada especialmente nos próprios jovens
pela Europa toda e poderia incluir um dia europeu para a
participação política dos jovens.
Deve ser criado um sistema de prémios europeus para reconhecer
e, portanto, incentivar a colaboração entre as organizações na área
da participação política.

Os Estados Membros devem ser encorajados a envolver os
representantes do CESE (Comité Económico e Social Europeu).

C) FORTALECER A RELAÇÃO ENTRE O SETOR DA
JUVENTUDE E OS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO FORMAL

E) INCENTIVOS PARA A COLABORAÇÃO DO SETOR
PRIVADO COM AS ORGANIZAÇÕES DE JUVENTUDE

As políticas de educação europeias e nacionais devem ser
atualizadas para incluir uma consciencialização acerca das
possíveis sinergias entre o setor do trabalho não formal com os
jovens e o sistema de ensino formal. Devem-se incentivar acordos
voluntários entre as escolas e as organizações políticas de
juventude, para que estas possam ter acesso ao ambiente escolar.

Deve-se reconhecer que as empresas privadas (incluindo
universidades e grupos de reflexão) têm uma produção
explicitamente inteletual. Elas são, portanto, relevantes na
participação política.

Deve ser desenvolvida uma estratégia comum para incentivar o
engajamento na participação política e para que os jovens
desenvolvam entre eles as competências necessárias para uma
participação plena. Deve-se encorajar a nível nacional a
colaboração entre estudantes e profissionais da área da juventude,
a fim de desenvolverem em conjunto ferramentas educacionais a
serem usadas em ambos os contextos.
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Deve ser introduzido um programa europeu para incentivar os
Estados Membros a elaborar os que eles consideram ser os meios
mais adequados para encorajar estas organizações privadas
inteletualmente proveitosas a colaborarem com as organizações
de juventude para benefício mútuo; a finalidade é, por um lado,
promover a atratividade do engajamento político entre os jovens e,
por outro, apresentar a comunidade empresarial para as
organizações de juventude. Os Estados Membros podem decidir os
seus próprios métodos para alcançar este objetivo; convidar as
empresas para mesas redondas, grupos participativos ou,
eventualmente, oferecer incentivos fiscais.
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05
DESENVOLVER FERRAMENTAS DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
ACESSÍVEIS AOS JOVENS
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05. Desenvolver ferramentas de participação
política acessíveis aos jovens

RECOMENDAÇÃO 10

A) CONCETUALIZAÇÃO DE UMA FERRAMENTA ONLINE
POR PARTE DOS JOVENS

As organizações privadas e públicas devem
envolver os jovens de todas as origens e
identidades no desenvolvimento,
implementação e acompanhamento das
ferramentas online para a participação
política dos jovens. Para garantir o
reconhecimento da participação dos jovens e
apoiar o seu envolvimento nos processos
políticos, devem-se combinar ferramentas
online com métodos offline e deve haver uma
fase de acompanhamento na qual os
decisores explicam como as contribuições
dos jovens foram tidas em consideração.

Para permitir a concetualização de uma ferramenta online por
parte dos jovens, devem ser organizados encontros offline com
grupos de diferentes contextos e identidades, nos quais serão
explicados os objetivos e as necessidades do provedor. Para ativar
a interação com os programadores e o desenvolvimento de uma
ideia comum para a ferramenta, estes encontros devem explorar
as necessidades, as ideias e os limites dos grupos. Uma vez
acordado o projeto, a ferramenta seria criada e, em seguida, seria
integrado o feedback dos grupos. Os grupos envolvidos no
desenvolvimento da ferramenta devem estar visíveis para
promover a adesão e motivar a participação política.
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05. Desenvolver ferramentas de participação
política acessíveis aos jovens

B) FEEDBACK CONSTANTE

D) INCENTIVOS PARA ENVOLVER OS JOVENS

Todos os utilizadores da ferramenta online devem ter a
possibilidade de deixar um feedback. A cada 6 meses, deve ser
realizada uma avaliação do feedback, para que as pessoas que
comentaram na ferramenta recebam uma mensagem e vejam
como ela foi melhorada. O feedback deve ser visível por uma
questão de transparência e para que possa haver debate com a
ajuda de um moderador.

A fim de envolver mais jovens nos processos políticos, deve-se
determinar claramente a importância da participação dos jovens, e
os decisores políticos devem ser pressionados para apoiarem este
objetivo. Nos textos jurídicos que preveem subsídios devem ser
incluídos critérios qualitativos para os objetivos relacionados com
a participação juvenil. É preciso avaliar o impacto das decisões
tomadas pelos jovens que participam em projetos e a qualidade
dos mesmos.

C) PESSOAS DE CONTATO
Deve haver pessoas de contato online e offline (talvez elas
próprias jovens) para dar apoio de modo a que todos possam usar
a ferramente, nomeadamente jovens com diversidade funcional ou
com menos oportunidades.
Pode-se encontrar um exemplo de boa prática, o Youth-Check, na
Áustria, onde cada nova proposta de lei deve ser revista pelos
jovens, para estes avaliarem os seus efeitos sobre a geração mais
jovem.
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E) GUIA DAS FERRAMENTAS ONLINE PARA OS
DECISORES POLÍTICOS
Um guia das ferramentas online deve incluir o mapeamento e a
avaliação comparativa das informações e deve permitir que os
decisores políticos melhorem o seu conhecimento destas
ferramentas. Este guia deve também encorajar os decisores
políticos a definir os seus objetivos em relação a estas
ferramentas. Tais ferramentas online, portanto, devem ser
integradas em cada etapa do processo de decisão política para
aumentar a participação democrática.
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05. Desenvolver ferramentas de participação
política acessíveis aos jovens

RECOMENDAÇÃO 11
Para assegurar o acesso dos jovens às
informações e às oportunidades necessárias
para experimentar as ferramentas de
participação política, os Estados Membros
devem garantir que sejam proporcionadas
formações sobre a existência e o uso de tais
ferramentas para os docentes e outras
figuras que trabalham com jovens.
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A) MELHOR ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Para garantir um melhor acesso dos jovens às tecnologias digitais,
os governos locais e o setor privado devem cooperar para equipar
mais espaços públicos e salas de aulas com redes Wi-Fi gratuitas,
computadores públicos e as tecnologias mais recentes.
Já existem boas práticas na Estónia, onde o projeto “Tiger Jump”
trouxe computadores para as salas de aula; na Bulgária, onde
muitos lugares públicos oferecem Wi-Fi gratuito; em Portugal,
onde escolas de programação ensinam tecnologias web; e na
Polónia, com o projeto "Go Pro", no qual uma equipa móvel de
formadores vai para livrarias para arranjar computadores, dar
conselhos, ajudar as pessoas a usar os seus equipamentos, etc.

05. Desenvolver ferramentas de participação
política acessíveis aos jovens

B) FORMAÇÃO CONTÍNUA ACERCA DAS
FERRAMENTAS ONLINE PARA OS PROFISSIONAIS

C) ENSINO SOBRE AS FERRAMENTAS ONLINE NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Deve ser proporcionada formação contínua para os profissionais
da área da educação, incluindo os professores, para que lhes sejam
ensinadas regularmente as novas funções das ferramentas online.
Também deve ser proposto um curso básico para os professores
mais velhos, assim como atualizações regulares e obrigatórias
para todo o corpo docente. Estes cursos devem ser combinados
com uma plataforma online que mostre como os profissionais que
trabalham com jovens devem usar as ferramentas de participação,
e com programas de formação offline.

Os governos nacionais e locais, os ministérios da educação, as
universidades e os programadores das ferramentas devem
colaborar para incluir mais ferramentas online na educação
profissional dos docentes e dos técnicos de juventude. Para que
estas ferramentas online sejam integradas posteriormente, os
profissionais devem ser encorajados a usá-las no seu próprio
processo de estudo, devendo ser fornecidos cursos de informática,
bem como conhecimentos básicos sobre como usar ferramentas
online no trabalho com jovens.
Os desafios desta medida são a falta de fundos, a mentalidade das
universidades e dos professores e a potencial inadequação das
ferramentas.
É possível encontrar boas práticas na Estónia, onde já existe um
currículo para as tecnologias educacionais e uma base de
referência de tecnologia digital para graduados.
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DESENVOLVER UMA DEMOCRACIA
LOCAL E DIRETA
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06. Desenvolver uma democracia local e direta

RECOMENDAÇÃO 12
Os Estados Membros, as autoridades locais e
regionais devem todos promover a criação e
o fortalecimento de conselhos de juventude
democráticos locais e regionais, ou outras
plataformas de juventude equiparadas, que
devem ser abertas, inclusivas e sustentáveis,
a fim de habilitar e apoiar os jovens de todos
os contextos e identidades a participarem e a
se envolverem nos processos de decisão, em
conformidade com a Carta Europeia Revista
da Participação dos Jovens na Vida Local e
Regional (Congresso de Autoridades Locais e
Regionais, Conselho de Europa).
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A) ENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE
LOCAIS E REGIONAIS NOS PROCESSOS DE DECISÃO
Com base na Carta Europeia Revista da Participação dos Jovens e
outros documentos relevantes a nível nacional, é importante criar
e difundir orientações para as autoridades locais e regionais sobre
o como e o porquê de envolver os Conselhos de Juventude nos
processos de decisão. Esta ação garante uma melhor comunicação
e permite encontrar soluções em conjunto. É também importante
promover as ferramentas existentes sobre como envolver os
Conselhos de Juventude (p. ex. "pequeno almoço com um político",
Diálogo Estruturado, Conselho de Assuntos de Juventude).
Uma outra ideia é organizar ações de formação conjunta para
representantes de autoridades locais e regionais e Conselhos de
Juventude sobre políticas públicas e advocacia, a fim de melhorar a
governação e definir um quadro para ações concretas de
colaboração.

06. Desenvolver uma democracia local e direta

B) PARTICIPAÇÃO INCLUSIVA DOS JOVENS NOS
CONSELHOS E PLATAFORMAS DE JUVENTUDE
A NÍVEL LOCAL E REGIONAL
Deve ser formulado um conjunto de normas mínimas para o
estabelecimento e o funcionamento dos Conselhos e plataformas
de Juventude a nível local, e para o respeito de princípios tais como
a participação democrática, transparência, abertura, acolhimento,
sustentabilidade, diversidade e acessibilidade. É importante
manter um diálogo constante entre as autoridades locais e
regionais, as organizações de juventude e os jovens não
organizados, usando métodos de simulação, campanhas de
informação e comunicação, ferramentas online e programas de
formação, criando e promovendo, ao mesmo tempo, uma cultura
de participação democrática através da educação formal e da
aprendizagem informal.

D) RECURSOS ADEQUADOS PARA OS CONSELHOS DE
JUVENTUDE LOCAIS E REGIONAIS
As autoridades locais e regionais devem fornecer recursos
humanos, incluindo gestores e funcionários públicos, a fim de
apoiar e contribuir para o funcionamento dos Conselhos de
Juventude locais e regionais. O conhecimento e a partilha de
experiências serão facilitados pelos intercâmbios regulares entre
os Conselhos de Juventude e as autoridades locais e regionais.
Os Conselhos de Juventude locais devem receber recursos
financeiros através de fundos públicos. Isto implica um orçamento
geral para o funcionamento básico, tal como para as estruturas
locais. Para além disso, a União Europeia e as autoridades
regionais devem fornecer fundos de arranque para os Conselhos
de Juventude locais.

C) AUTONOMIA DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE
LOCAIS E REGIONAIS
É necessário estabelecer uma rede de Conselhos e plataformas de
Juventude a fim de desenvolver capacidades, partilhar ideias e
boas práticas e fornecer apoio aos Conselhos de Juventude locais e
regionais. Estas redes nacionais devem servir de freios contra o
risco do uso da política como um fim em si mesma e contra as
violações de autonomia pelas câmaras municipais ou outras
autoridades públicas. Para além disso, deve ser desenvolvido um
quadro legislativo nacional para garantir o estabelecimento e
fortalecimento dos Conselhos de Juventude locais e regionais, com
estatuto consultivo e participativo em todos os assuntos
relacionados com a juventude. As autoridades locais e regionais
devem também fornecer explicações fundamentadas em resposta
às recomendações dos Conselhos de Juventude.
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07. Promover a participação política através de
formas alternativas (p. ex. arte, desporto)

RECOMENDAÇÃO 13

A) CRIAÇÃO DE UMA ESCOLA ABERTA QUE DÊ AOS
JOVENS ESPAÇO E OPORTUNIDADE PARA DISCUTIR
OS PROBLEMAS LOCAIS, DE FORMA A INFLUENCIAR
AS POLÍTICAS A NÍVEL LOCAL

Os Estados Membros e as organizações de
juventude devem reconhecer e fazer melhor
uso das formas alternativas* de participação
política dos jovens, visando enriquecer o
debate e os processos de decisão.

Há uma falta de espaço na educação formal, na qual não há tempo
suficiente para cobrir todos os tópicos. O objetivo é chegar aos
jovens para que estes abordem os problemas sociais, se tornem
mais ativos politicamente e se reúnam para discutir e aprender
uns com os outros num espaço não hierárquico e em constante
mutação (um veículo móvel).

* todas as formas de participação política que acontecem
fora do sistema institucionalizado

Estas alternativas permitem que as pessoas que já não
frequentam, ou que abandonaram, a escola e jovens de vários
contextos e origens sociais, que de outra forma não conviveriam,
se conheçam e se encontrem, que apresentem os seus talentos e
habilidades de uma forma diferente, e que abordem problemas
locais e desenvolvam suas próprias ideias.
Os projetos e as ideias devem ser politicamente orientados;
devem-se discutir as questões da atualidade, de forma a tentar
influenciar a formulação de políticas. Deverá estar disponível uma
caixa de sugestões para que as pessoas possam partilhar as suas
opiniões e expressar o que gostariam de aprender ou ensinar.
Os parceiros deverão ser os Estados Membros e as organizações
de juventude ou as ONGs. O fórum deverá ser gerido por
voluntários e especialistas serão convidados para falar sobre
temas específicos.
A publicidade e a divulgação deverão ser feitas através das redes
sociais para atrair a atenção dos jovens, espalhar as ideias
contidas na caixa de sugestões, distribuir os resultados e encorajar
as discussões informais.
Os desafios são o financiamento, a sustentabilidade da
participação, já que o projeto deverá ser concretizado em espaços
sempre diferentes, a visibilidade dos resultados, o sucesso da
distribuição e a implementação em cada Estado Membro.
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07. Promover a participação política através de
formas alternativas (p. ex. arte, desporto)

B) PROMOÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA ATRAVÉS DE UNIDADES
MÓVEIS QUE OPERAM NAS ÁREAS ONDE ESTÃO
OS JOVENS E NOS HORÁRIOS QUE LHES CONVÊM

C) ESPAÇO ABERTO NÃO VIOLENTO ONDE OS
JOVENS E AS ORGANIZAÇÕES DE JUVENTUDE
PODEM TOMAR INICIATIVA POLÍTICA SEM
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS

Para chegar aos jovens, é preciso desenvolver trabalho individual e
de proximidade utilizando os critérios do trabalho com jovens. As
agências nacionais de juventude ou as instituições
governamentais devem fornecer este serviço em estreita
colaboração com as ONGs. Esta abordagem intersetorial irá
melhorar a participação política de todas as partes envolvidas. O
objetivo é chegar aos jovens em situações informais (ruas,
parques, cafés...), já que estes se sentem mais seguros em seu
próprio ambiente e irão, portanto, envolver-se mais se não se
sentirem pressionados. Deve ser-lhes explicado como podem se
envolver em formas alternativas de participação política.

Os jovens precisam de espaço para se reunirem enquanto parte
ativa da comunidade sem terem de seguir normas rígidas; um
lugar não violento onde as organizações de juventude, as ONGs e
os grupos não organizados e não formais se possam expressar
livremente e possam agir, reagir e influenciar ou fazer mudanças
sem consequências negativas. Há três espaços onde isso pode
acontecer: ao ar livre, espaços fechados ou online. As atividades
devem ter um tema político e devem ser realizadas num destes
espaços:
Ÿ Ao ar livre quando se trata de graffitis, concertos e festivais;
Ÿ Em espaços fechados para os debates, reuniões e ateliês;
Ÿ Online para as petições, campanhas e blogues.

Profissionais de outros setores deverão oferecer formação
especial para aqueles que trabalham com jovens. O responsável
pela juventude deverá convidar oficialmente outros ministros a
apoiarem esta medida; serão igualmente consultados outros
decisores políticos, coordenadores, membros dos serviços
ministeriais, ONGs de juventude, etc.
Os desafios desta proposta são: aceder aos territórios dos jovens,
aumentar a aceitabilidade do trabalho com jovens nestas áreas e
criar confiança e respeito mútuos.

Os parceiros deverão ser as autoridades locais e nacionais, o setor
privado, escolas, universidades e ONGs. Os governos deverão
fornecer um espaço público seguro e permitir aos grupos de usálo, tanto a curto como a longo prazo.
Os desafios são as questões legais, tal como os direitos de
propriedade do espaço, a escassa disposição das autoridades para
investir e a falta de envolvimento político ativo a favor de grupos
de pessoas.
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07. Promover a participação política através de
formas alternativas (p. ex. arte, desporto)

D) MAPEAMENTO DAS FORMAS ALTERNATIVAS DE
GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS
POLÍTICOS DE JUVENTUDE COM O OBJETIVO DE
CRIAR UM GUIA DE MELHORES PRÁTICAS PARA
O RECONHECIMENTO DE NOVAS FORMAS DE
SER POLITICAMENTE ATIVO
Há muitas formas de gerir uma organização de juventude
(movimento político) mas ainda não há pesquisas rigorosas acerca
dessas práticas a nível europeu. Isto deveria ser um dos primeiros
passos para o desenvolvimento de formas alternativas de
participação política. A sugestão é mapear os vários mecanismos
de gestão que as organizações políticas adotam a nível local,
regional e nacional e criar um guia das melhores práticas que
explique quais medidas podem ser adotadas para melhor alcançar
este objetivo.
A finalidade é reconhecer novos modelos de organização e novas
formas de ser politicamente ativo, chegar a um processo de
discussão acerca das leis existentes e também explicar como ter
acesso a financiamentos e outras estruturas de apoio.
Tal guia pode ser criado com processos ascendentes e
descendentes; pode ser realizado um inquérito ou uma pesquisa a
nível nacional ou consultar os conselhos nacionais de juventude e
os ministérios que tutelam a juventude quanto à melhor
abordagem.
Os grupos alvo são os movimentos políticos, cívicos ou juvenis e as
organizações de juventude; os atores são os conselhos nacionais
de juventude e os ministérios e departamentos de juventude, com
o apoio de institutos de pesquisa em matéria de juventude que
deverão fornecer as metodologias, os enquadramentos, etc. Os
desafios são o medo da massificação, o tamanho da amostra do
inquérito, a necessidade de um processo integrado desde o início e
os recursos (financeiros, humanos...).
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E) CRIAÇÃO, EM COLABORAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES
EUROPEIAS E AS ONGs DE JUVENTUDE, DE UM GUIA
DE IDEIAS PARA A COMPREENSÃO DE FORMAS
ALTERNATIVAS DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
O objetivo deste guia é sensibilizar e consciencializar para
questões ligadas à participação política. O guia deverá fornecer
formação sobre as diretrizes e ideias acerca das formas
alternativas de participação. Os atores envolvidos são a Comissão
Europeia, o Fórum Europeu de Juventude e as delegações
nacionais. É preciso realizar pesquisas para desenvolver tal guia.
Especialistas, ONGs e Estados Membros deverão ser chamados
para consulta.
O processo: a concetualização deverá caber à União Europeia, o
desenvolvimento aos Estados Membros e a implementação ao
poder local ou regional.
Os desafios são a distribuição do guia, a forma de torná-lo de fácil
utilização e a criação de uma estrutura social na qual a sociedade
civil esteja sempre convidada a participar no processo de decisão.
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08. Aumentar as sinergias e a cooperação
entre os diferentes intervenientes

RECOMENDAÇÃO 14
As instituições da União Europeia e os
Estados Membros devem iniciar ou melhorar
a cooperação e a comunicação nas políticas
públicas intersetoriais já existentes que
afetam os jovens a todos os níveis. Devem
também permitir uma colaboração
sustentável entre todos os parceiros
relevantes, envolvendo especialmente os
jovens.

A) NOMEAÇÃO PELOS PARCEIROS DE
CORRESPONDENTES PARA AS POLÍTICAS
DE JUVENTUDE
Pode ser interessante cada parceiro nomear um correspondente
(responsável pelas políticas de juventude) a nível europeu, nacional
e local, para todas as políticas governamentais que afetam
diretamente os jovens.
Este correspondente deverá recolher e distribuir todas as
informações relevantes. O desenvolvimento de um chamado
"Correspondente da Juventude", um responsável pelas políticas de
juventude, deve ser sustentado e promovido pelos representantes
da juventude e por todos os vários atores envolvidos no trabalho
com jovens. Entre as tarefas do correspondente, a mais
importante irá consistir em recolher informações referentes à
juventude e fornecer uma imagem mais ampla dos desejos dos
jovens em relação aos decisores políticos.
Com base no princípio de que se deve enfatizar as áreas nas quais
os jovens são diretamente afetados, os correspondentes da
juventude serão responsáveis pela sensibilização e
consciencialização dos decisores políticos em relação à situação,
aos interesses e às necessidades dos jovens. Uma outra missão
importante do correspondente da juventude deverá ser a recolha
de informações acerca de iniciativas e propostas de lei que têm o
potencial de afetar as vidas dos jovens em várias áreas, p. ex.
economia, ambiente, negócios estrangeiros, etc.
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B) CONSULTAS INTERSETORIAIS
Será importante criar consultas intersetoriais com os parceiros
relevantes sobre a execução de políticas que afetam diretamente
os jovens e considerar o uso do fórum existente do Diálogo
Estruturado para tal fim.
Será fundamental envolver os jovens e os seus representantes
nestas consultas. Para além dos jovens e dos outros parceiros
relevantes, um papel importante será também desempenhado
pelos decisores em matéria de políticas de juventude. Estes são
mais sensíveis para as opiniões divergentes e poderão agilizar a
voz dos jovens e dos seus representantes. O objetivo desta
abordagem intersetorial está na necessidade de integrar as
políticas de juventude a todos os níveis (local, nacional e europeu),
influenciando muitas áreas políticas diferentes.
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No cenário ideal, dever-se-á preferir o uso das ferramentas atuais,
a fim de aproveitar os conhecimentos, as redes e os canais
existentes. Os encontros e as consultas deverão ocorrer dentro do
quadro do Diálogo Estruturado, enquanto o foco principal deverá
ser a cooperação entre os parceiros relevantes. Criar plataformas e
estruturas completamente novas seria menos recomendável.
Os pontos fundamentais passarão por conseguir incluir visões e
conhecimentos diferentes, defender a cooperação intersetorial e a
concessão dos financiamentos necessários a longo prazo.
O objetivo principal reside na cooperação e comunicação política
intersetorial, que deve promover a coerência das políticas que
afetam os jovens.
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RECOMENDAÇÃO 15
Apelamos à Comissão Europeia para que crie
as bases para a implementação progressiva
de uma avaliação do impacto sobre a
juventude de todas as políticas da União
Europeia, envolvendo os jovens e outros
parceiros relevantes, de modo a garantir a
sustentabilidade e a eficácia das políticas que
afetam as vidas dos jovens, aumentando
assim o atrativo da participação política junto
destes.
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A) UNIDADE DE COORDENAÇÃO DA DIREÇÃO-GERAL
Esta recomendação aponta diretamente para o nível europeu e
visa a criação de uma unidade encarregada de coordenar as várias
Direções-Gerais no interior da Comissão Europeia. A unidade,
quando instituída, deverá ser composta por funcionários da União
Europeia. Esta unidade não só iria coordenar as atividades na área
da juventude das diferentes Direções-Gerais da Comissão
Europeia, mas também seria responsável pela divulgação dos
processos em curso, incluindo os seus resultados.
A fim de criar esta unidade na Comissão Europeia, será necessário
alertar para esta necessidade os vários atores europeus, os
Estados Membros e também as ONGs internacionais de juventude.
Estes parceiros, através do apoio e promoção ativa desta ideia,
irão permitir a implementação de um mecanismo de avaliação de
impacto na juventude.
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B) AVALIAÇÃO DE IMPACTO

C) CONSULTAS ALARGADAS

Recomenda-se o desenvolvimento de um mecanismo de avaliação
de impacto para poder avaliar o impacto na juventude em todas as
áreas políticas. Neste caso, os Estados Membros são as entidades
competentes pelas políticas de juventude, portanto serão
convidados a facilitar a constituição de tal instrumento. Ao medir o
impacto com base em indicadores predefinidos, deverá também
ser possível avaliar a real perspetiva da juventude a fim de
aperfeiçoar determinadas políticas. Tal mecanismo poderá ser
usado para levar as políticas para junto dos jovens, para que eles
mesmos sejam capazes de avaliá-las.

O objetivo principal desta ferramenta é envolver os jovens;
portanto, devem-se iniciar mais consultas aos jovens, com
enfoque no impacto de todas as políticas que os poderiam afetar.
Todos os atores relevantes (redes e organizações de juventude,
etc.) deverão participar desde o início nas consultas. Dever-se-ão
também incluir principalmente parceiros que conseguem chegar
aos jovens que não pertencem a nenhuma organização e
entidades que trabalham outras áreas (não-formais). O objetivo
poderá ser melhor alcançado se se instituir uma variedade de
ferramentas online. Isto permitirá que as informações cheguem ao
público em geral e estejam disponíveis para os parceiros
relevantes. Portanto, estas campanhas deverão conseguir
comunicar a níveis diferentes e serem de amplo alcance.

Para poder produzir resultados representativos e fiáveis, o
mecanismo de avaliação do impacto deverá utilizar um conjunto de
indicadores, recolhendo informações no contexto de dados
qualitativos e quantitativos. No cenário ideal, o resultado não será
apenas uma simples recolha e análise de dados estatísticos, mas
será também parte de um ciclo completo que permitirá uma
avaliação a priori e a posteriori. A fim de implementar esta medida
e atingir o público-alvo, deverão ser usados instrumentos
correspondentes e adaptados, isto é, ferramentas online para se
comunicar através das redes sociais e da internet em geral.
A comunicação dos resultados e das conclusões geradas por este
mecanismo de avaliação deverá ser considerada um passo
essencial para informar todos os parceiros relevantes, incluindo o
público em geral, para sensibilizar e para defender as principais
recomendações saídas deste instrumento avaliativo.

Ao alargar o Diálogo Estruturado a todas as áreas e setores de
políticas públicas simultaneamente, os jovens poderão ser
capacitados, passando a ser vistos e ouvidos por todos os
decisores políticos. Com isso, os jovens poderão advogar pelas
suas necessidades e recomendações e ter um impacto direto no
processo legislativo. Os jovens, ao terem maior visibilidade
enquanto potenciais parceiros relevantes, tornar-se-ão um
incentivo para que os políticos possam moldar as suas políticas de
acordo com as necessidades e exigências da juventude.

No que diz respeito aos desafios relacionados com este
mecanismo, a ferramenta poderá ser uma barreira para a adoção
de novas propostas, uma vez que poderá ser vista como um
instrumento complexo de avaliação em larga escala. É preciso ter
em consideração, portanto, que não se deverá criar uma
ferramenta que possa dificultar a implementação de novas
medidas e ideias.
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D) ACORDO INTERINSTITUCIONAL
O processo de avaliação de impacto devera ser incluído num
acordo interinstitucional entre a Comissão Europeia, o Parlamento
Europeu e o Conselho. Por um lado, isto permitirá que cada ator
monitore o(s) outro(s), garantindo assim o cumprimento dos
acordos e das outras medidas. Por outro lado, será necessária uma
campanha para promover uma atitude positiva entre estes atores,
de modo a motivá-los a apoiar o acordo a longo prazo.
Para além do acordo interinstitucional, dever-se-á instaurar uma
estratégia de comunicação clara entre os atores envolvidos e o
público em geral. Isto irá reduzir a complexidade do processo e
contribuirá para manter os jovens envolvidos na tomada de
decisão.
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